
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จ ำนวน ๑ คัน 915,000.00 920,000.00 e-bidding บริษัท โตโยต้ำสระบุรี จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำสระบุรี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB ๗/2564

ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต  ำกว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี 915,000.00 915,000.00 และเสนอรำคำเหมำะสม  ลว .1๐  พย.63

เครื องยนต์สูงสุดไม่ต  ำกว่ำ ๑๑๐ กิโลวัตต์ ภำยในวงเงินงบประมำณ

ขับเคลื อน ๒ ล้อ แบบดับัเบ้ิแค็บ พร้อม

วิทยุสื อสำร ชนิดติดรถยนต์ ขนำด ๒๕

วัตต์ สัญญำณไฟฉุกเฉิน LED เครื องขยำย

เสียง

2 ติดต้ังเกร็ดกันสำดระบำยอำกำศ บริเวณ 119,000.00 120,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี แสงปำนแก้ว นำยมนตรี แสงปำนแก้ว และเสนอรำคำเหมำะสม  10/2564

อำคำรอเนกประสงค์หลังส ำนักงำนเทศบำล 119,000.00 119,000.00 ภำยในวงเงินงบประมำณ ลว.16 พย. 63

เมืองทับกวำง นำยสุรศักด์ิ อรุณรัศมี

119,350.00

นำยกันนิถำ  แสวงหำ

120,000.00

3 ก่อสร้ำงถนน คสล. บริ เวณซอยบ้ำนนำง 109,000.00 110,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรศักด์ิ อรุณรัศมี นำยสุรศักด์ิ อรุณรัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 11/2564   

สงัด ไทยใหญ่ ชุมชนมิตรภำพร่วมใจ 109,000.00 109,000.00 และเสนอรำคำเหมำะสม  ลว .16  พย.63

หมู่ที  7 นำยมนตรี  แสงปำนแก้ว ภำยในวงเงินงบประมำณ

109,500.00

นำยกันนิถำ  แสวงหำ

110,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

(ช่ือหน่วยงำน)  เทศบำลเมืองทับกวำง

วันท่ี 30  เดือน  พฤศจิกำยน พ.ศ. 256๓ (1)
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4 จ้ำงเหมำครูต่ำงชำติ เพื อสอนนักเรียนใน 361,200.00 361,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บัณฑิตพัฒนำภำษำสระบุรี หจก.บัณฑิตพัฒนำภำษำสระบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  12/2564   

โรงเรียนและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด 361,200.00 361,200.00 และเสนอรำคำเหมำะสม  ลว. 27  พย.63

เทศบำลเมืองทับกวำง จ ำนวน ๓ อัตรำ หจก.ยูทูเอ็น ภำยในวงเงินงบประมำณ

377,000.00

ร.ร.บัณฑิตพัฒนำภำษำและทักษะ

387,000.00

๕ จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 126,000.00 126,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรีวรรณซัพพลำย ร้ำนอำรีวรรณซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  13/2564   

126,000.00 126,000.00 และเสนอรำคำเหมำะสม  ลว .26  พย.63

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับเด็กนักเรียน 1,782,784.14 1,782,784.14 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทียนข ำแดรี คอร์ปอร์ บริษัท เทียนข ำแดรี คอร์ปอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  14/2564   

โรงเรียนภำยในเขตเทศบำล และโรงเรียน เรชั น จ ำกัด เรชั น จ ำกัด และเสนอรำคำเหมำะสม  ลว .27  พย.63

ในสังกัดเทศบำล 1,782,784.14 1,782,784.14 ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับเด็กเล็ก 124,178.34 124,178.34 เฉพำะเจำะจง บริษัท เทียนข ำแดรี คอร์ปอร์ บริษัท เทียนข ำแดรี คอร์ปอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  15 /2564   

ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมือง เรชั น จ ำกัด เรชั น จ ำกัด และเสนอรำคำเหมำะสม  ลว .27  พย.63

ทับกวำง (ป่ำไผ่) (จิตรประไพชำเล่ต์) 124,178.34 124,178.34 ภำยในวงเงินงบประมำณ
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8 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน 458,000.00 458,040.00 เฉพำะเจำะจง นำงประภัสนันท์ ปำนดี นำงประภัสนันท์ ปำนดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  16/2564   

เทศบำลทับกวำง ๑ (สมุห์พร้อม) 458,000.00 458,000.00 และเสนอรำคำเหมำะสม  ลว .30  พย.63

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน 36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประพันธ์ กัดผุ นำยประพันธ์ กัดผุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  17/2564   

กู้ชีพกู้ภัย (กำรแพทย์ฉุกเฉิน) 36,000.00 36,000.00  ลว .30  พย.63

10 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน 36,000.00 36,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิศณุ โสรธรณ์ นำยพิศณุ โสรธรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  18/2564   

กู้ชีพกู้ภัย (กำรแพทย์ฉุกเฉิน) 36,000.00 36,000.00  ลว .30  พย.63

11 ปรับปรุงระบบท่อประปำบริเวณถนน 59,800.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเรือน ศรีมั ง นำยบุญเรือน ศรีมั ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  19 /2564   

เทศบำล ๖ ซอย ๑๑ ชุมชนบ้ำนไทย 59,800.00 59,800.00 และเสนอรำคำเหมำะสม  ลว .30  พย.63

หมู่ที  ๓ ภำยในวงเงินงบประมำณ


